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 انٕؼذج انصاَٛح : أَشطح فسٕٛنٕظٛح فٙ ظسى اإلَساٌ

 انفصم األٔل : اإلؼساط ٔاالسرعاتح ٔانرُظٛى 
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 ط : ٔضػ كٛف ٚرآصس كم يٍ انعٓاص انعصثٙ ٔظٓاص انغذد انصًاء نضًاٌ عًم األظٓضج األخشٖ ؟

 يٍ خالل : 

 ح فٙ اندسى ضثظ انعًهٛاخ انسٕٛٚ -1

 ضثظ االذضاٌ انذاخهٙ نهدسى  -2

 يٍ َٕعٍٛ يٍ انخالٚا   ألساسٙ ألظضاء انعٓاص انعصثٙ ( ؟ط : يًا ٚرؤنف انُسٛط انعصثٙ  ) انًكٌٕ ا

 ) انخالٚا انعصثٛح (  انعصثَٕاخ -1

 انخالٚا انذتمٛح  -2

 يٍ األخضاء انشئٛسٛح اٜذٛح :   ط : يًا ٚركٌٕ انعصثٌٕ ؟ 

 انضٔائذ انشعشٚح  -1

 انخهٛح انعصثٛح ) ظسى انعصثٌٕ ( ظسى -2

 انًؽٕس انعصثٙ  -3

  األصساس انرشاتكٛحانرٙ ذُرٓٙ تُٓاٚاخ يُرفخح ذذعٗ  انُٓاٚاخ انعصثٛح -4

 : ْٙ يُطمح اذصال خسى انعصثٌٕ تانًسٕس انعصثٙ  ْضثح انًؽٕس

 ٚانًؽٕس انعصثٙ غًذ يهُٛٙ ذكَّٕ خالٚا شفاٌ ٕٔٚظذ تٍٛ ْزِ انخالٚا عمذ ساَفٛٛش ت ؽٛظ 

 يا ْٙ يًٛضاخ انخالٚا انذتمٛح ؟  ط :

 أكثش عذدا يٍ انعصثَٕاخ  -1

 اصغش زدًا يٍ انعصثَٕاخ  -2

 ط : يا ْٙ ٔظائف انخالٚا انذتمٛح ؟

 دعى انعصثَٕاخ  -1

 زًاٚح انعصثَٕاخ  -2

 ذضٔٚذ انعصثَٕاخ تانغزاء انالصو  -3
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 : انسٛال انعصثٙ

 كٓشٔكًٛٛائٛح  أشاساخ  ٔانُخاع انشٕكٙ ٔتٍٛ انعصثَٕاخ َفسٓا عهٗ شكمٔانذياغ انًخرهفح  هًعهٕياخ تٍٛ أخضاء اندسى نْٙ َمم انعصثَٕاخ 

 انسٛال انعصثٙ ؟  ) ٚركٌٕ ( ط : يرٗ ُٚشؤ

 ُٚشأ انسٛال انعصثٙ عُذ ذعشض انعصثٌٕ نًُثّ يا   

 ط : كٛف ٚساْى ذشكٛة انغشاء انثالصيٙ نهعصثٌٕ فٙ ذكٍٕٚ انسٛال انعصثٙ ؟

  لُٕاخ االَٕٚاخانثالصيٙ ذذعٗ  فٙ انغشاء لُٕاخ يرخصصحٔرنك نٕخٕد  

 ط : كٛف ذخرهف لُٕاخ االَٕٚاخ فًٛا تُٛٓا يٍ ؼٛس طثٛعح انعًم ؟

 تعض انمُٕاخ ذؽراض إنٗ يُظى نفرؽٓا ٔإغاللٓا يصم :  -1

 انمُٕاخ انسساسح نهُٕالم انكًٛٛائٛح - أ

 انمُٕاخ انسساسح نفشق اندٓذ انكٓشتائٙ  - ب

 لٓا يصم : تعض انمُٕاخ ال ذؽراض إنٗ يُظى نفرؽٓا ٔإغال -2

 لُٕاخ انرسشب ْٔزِ انمُٕاخ ذفرر ٔذغهك ذهمائٛا ٔيُٓا إَٔاع عذج يثم :  - أ

  +Naلُٕاخ ذسشب إَٚاخ انصٕدٕٚو انًٕظثح  -1

  +Kلُٕاخ ذسشب إَٚاخ انثٕذاسٕٛو  -2
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 ) ؼانح ظٓذ انشاؼح (ؼانح انعصثٌٕ لثم ٔصٕل يُثّ 
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  يهٙ فٕند 07-ال ٚكٌٕ يعشضا نًُثّ يُاسة ٔذثهغ لًٛرّ فشق ظٓذ غشاء انعصثٌٕ عُذيا ْٕ : ) ؼانح ظٓذ انشاؼح ( 

  فٙ ْزِ انسانح ذرشكض إَٚاخ انصٕدٕٚوNa+  ٕ٘خاسج انعصثٌٕ (فٙ انسائم تٍٛ خه ( 

  ذرشكض إَٚاخ انثٕذاسٕٛوK+  انسائم داخم انخالٚا (داخم انعصثٌٕ فٙ انسٛرٕسٕل ( 

  زانح خٓذ انشازحٚكٌٕ ف فاٌ انعصثٌٕ ُاسةعذو ذعشض انعصثٌٕ نًُثّ يعُذ ٙ 

 

 ط : كٛف ٚماط فشق انعٓذ انكٓشتائٙ عهٗ غشاء انعصثٌٕ 

 ( m Vيهٙ فٕند تٕاسطح خٓاص فٕنرٕيٛرش زساط ) ٚماط فشق اندٓذ تٕزذج 

 ٌٕٚضداد فشق انعٓذ انكٓشتائٙ عهٗ ظاَثٙ غشاء انعصثٌٕ تضٚادج انفشق تٍٛ انشؽُاخ داخم ٔخاسض غشاء انعصث 

 يهٙ فٕند ( 07 -كٓشتائٙ عهٗ غشاء انعصثٌٕ فٙ ؼانح ظٓذ انشاؼح ) ٚثهغ يمذاس فشق انعٓذ ان 

 ذشٛش اإلشاسج انسانثح عهٗ أٌ داخم انعصثٌٕ سانة انشؽُح يماسَح تخاسض انعصثٌٕ انًٕظة انشؽُح 

 

 ط : يا ْٙ انعٕايم انًؤششج فٙ ذكٌٕ ظٓذ انشاؼح ؟ 

ًر تُفار إَٚاخ انثٕذاسٕٛو إنٗ خاسج انعصثٌٕ ٔإَٚاخ انصٕدٕٚو إنٗ داخم انعصثٌٕ . ٔرنك الٌ عذد لُٕاخ ذسشب إَٚاخ ازرٕاء انغشاء انثالصيٙ نهعصثٌٕ عهٗ لُٕاخ ذسشب إَٚاخ ذس -1

 ثٌٕ انثٕذاسٕٛو َسٕ انخاسج أكثش يٍ عذد لُٕاخ ذسشب إَٚاخ انصٕدٕٚو َسٕ داخم انعصثٌٕ يًا ٚؤد٘ إنٗ ذشاكى انشسُاخ انًٕخثح فٙ خاسج انعص

 اخ انسانثح انًشذثطح تًشكثاخ كثٛشج انسدى ) يثم انثشٔذُٛاخ ( عهٗ انُفار إنٗ خاسج انعصثٌٕ عذو لذسج االَٕٚ -2

 تٕذاسٕٛو انرٙ ذُمم ثالز إَٚاخ صٕدٕٚو َسٕ خاسج انعصثٌٕ يماتم َمم إٍَٚٛ تٕذاسٕٛو َسٕ داخم انعصثٌٕ تعًهٛح َمم َشظ  –ٔخٕد يضخح إَٚاخ انصٕدٕٚو  -3
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 انعرثحذز ذغٛش سشٚع فٙ َفارٚح انغشاء انثالصيٙ نهعصثٌٕ يًا ٚؤد٘ إنٗ ٔصٕل فشق انعٓذ انكٓشتائٙ نغشاء انعصثٌٕ يسرٕٖ يعُٛا ٚطهك عهٛح يسرٕفٙ ؼال ٔصٕل يُثّ يُاسة ٚؽ ٖ 

 يهٙ فٕند ( 55-) ٚسأ٘                                                                                                        

 فٙ ؼال ٔصٕل يُثّ ال ٚؽذز ذغٛشا فٙ ظٓذ انغشاء انثالصيٙ نهٕصٕل إنٗ يسرٕٖ انعرثح ٚثمٗ انعصثٌٕ فٙ ؼانح ظٓذ انشاؼح 

 

 

 :  ثٌٕ تعذ ٔصٕل يُثّ يُاسةؼانح انعص

 ط : يا ْٕ يسرٕٖ انعرثح ؟ 

ْٕ يمذاس فشق خٓذ غشاء انعصثٌٕ انز٘ ُٚشأ َرٛدح ٔصٕل يُثّ يُاسة إنّٛ يًا ٚؤد٘ إنٗ زذٔز 

ٔٚثهغ يمذاس فشق ظٓذ انغشاء عُذ ْزا ذغٛشاخ سشٚعح فٙ غشاء انعصثٌٕ نٛركٌٕ تعذْا خٓذ انفعم 

  يهٙ فٕند 55-انًسرٕٖ 

 

 

 

 ح االسرمطاب  : ؼانح إصان -1

  ٌٕإنٗ تًُثّ ٚصم تعٓذ انغشاء إنٗ يسرٕٖ انعرثح أٔ ٚضٚذ عهّٛٚؤد٘ ذُثّٛ انعصث 

 انسساسح نفشق اندٓذ انكٓشتائٙ فرػ لُٕاخ إَٚاخ انصٕدٕٚو 

 إنٗ داخم انعصثٌٕانًٕخٕدج فٙ انسائم تٍٛ خهٕ٘  فرُذفع إَٚاخ انصٕدٕٚو 

  انح إصانح االسرمطابؼيًا ٚؤد٘ إنٗ  ذشاكى انشؽُاخ انًٕظثحيسثثح 

 ٌٕذسرًش إَٚاخ انصٕدٕٚو تانذخٕل إنٗ داخم انعصث 

 يهٙ فٕند نًذج لصٛشج . 35نٛصم فشق انعٓذ انكٓشتائٙ إنٗ + داخم انعصثٌٕ  فرضٚذ انشؽُاخ انًٕظثح 

  انسساسح نفشق اندٓذ انكٓشتائٙ غهك لُٕاخ إَٚاخ انصٕدٕٚوٚؤد٘ إنٗ  انرغٛش فٙ انعٓذْٔزا 
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 إعادج االسرمطاب :  يشؼهح -2

  انسساسح نفشق اندٓذ انكٓشتائٙ تفرػ لُٕاخ إَٚاخ انثٕذاسٕٛوْزِ انًشزهح ذثذأ 

  ٗإنٗ خاسج انعصثٌٕ ذذفك إَٚاخ انثٕذاسٕٛويًا ٚؤد٘ إن 

 انسساسح نفشق اندٓذ انكٓشتائٙ ٚسرًش فرػ لُٕاخ إَٚاخ انثٕذاسٕٛو 

 ٔٚصم فشق اندٓذ إنٗ  صٚادج اسرمطابفرسذز  سض انعصثٌٕخاإنٗ  يسثثا ذذفك انًضٚذ يٍ إَٚاخ انثٕذاسٕٛو 

 ( يهٙ فٕند 07 -) 

  إنٗ أ٘ يُثّ آخش ال ٚسرعٛة انعصثٌٕٔفٛٓا  يهٙ فٕند ذسًٗ ْزِ انفرشج تفرشج انعًٕغ 07-ٔصٕل فشق انعٓذ انكٓشتائٙ إنٗ عُذ 

  انسساسح نفشق اندٓذ انكٓشتائٙ لُٕاخ إَٚاخ انثٕذاسٕٛوذغهك ثى 

 يغهمح ذًاياانسساسح نفشق اندٓذ انكٓشتائٙ  لُٕاخ إَٚاخ انصٕدٕٚو ٔ انثٕذاسٕٛو يٍ فرصثر كم 

 

 ؼرٗ ٚعٕد انعصثٌٕ إنٗ ؼانح انشاؼح 

  غشاء انعصثٌٕ ٔإَٚاخ انثٕذاسٕٛو داخمغشاء انعصثٌٕ  إَٚاخ انصٕدٕٚو خاسضنررشكض  تٕذاسٕٛو –ذُشظ يضخح إَٚاخ انصٕدٕٚو 

 ٔٚصم فشق اندٓذ  إعادج ذكٌٕ ظٓذ انشاؼحفٙ  ٕٚو ٔ انثٕذاسٕٛوذساْى لُٕاخ ذسشب إَٚاخ انصٕد 

 يهٙ فٕند 07 -إنٗ  
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 :  اَرمال انسٛال انعصثٙ فٙ انعصثٌٕ

 َٓاٚرّ إنُٗٚرمم انسٛال انعصثٙ عهٗ طٕل يؽٕس انعصثٌٕ ؼرٗ ٚصم 

  انًدأسج ٚؤد٘ خٓذ انفعم انًرٕنذ فٙ يُطمح يا عهٗ غشاء انعصثٌٕ إنٗ َشٕء خٓذ فعم فٙ انًُاطك 

  ُٙٛزرٗ َٓاٚرُّٚرمم خٓذ انفعم عهٗ طٕل يسٕس انعصثٌٕ غٛش انًساط تغًذ يه 

 

 

 :  آنٛح اَرمال انسٛال انعصثٙ عهٗ طٕل انًؽٕس انعصثٙ غٛش انًؽاط تغًذ يهُٛٙ

ٌٕ َشٕء خٓذ فعم فٙ يُطمح يا ) أ ( عهٗ يسٕس انعصثٌٕ عُذ دخٕل إَٚاخ انصٕدٕٚو تكًٛاخ كثٛشج إنٗ داخم انعصث -1

 يسثثح زذٔز زانح إصانح االسرمطاب 

زذٔز إعادج اسرمطاب فٙ انًُطمح انساتمح ) أ ( ٔإصانح اسرمطاب فٙ انًُطمح انًدأسج ) ب ( يسثثح َشٕء خٓذ فعم فٙ  -2

 انًُطمح انًدأسج 

انح إعادج عٕدج انًُطمح األٔنٗ ) أ ( إنٗ زانح خٓذ انشازح تعذ فرشج اندًٕذ ٔذكٌٕ انًُطمح انًدأسج ) ب ( فٙ ز -3

 االسرمطاب ٔانًُطمح األخٛشج ) ج ( ذكٌٕ فٙ زانح إصانح االسرمطاب  

 ٚركشس يا زذز عهٗ طٕل غشاء انعصثٌٕ زرٗ َٓاٚرّ  -4

 ط : كٛف ُٚرمم انسٛال انعصثٙ فٙ انًؽأس انعصثٛح انًؽاطح تؤغًاد يهُّٛٛ  ؟ 

 ثٌٕ يٍ عمذج ساَفٛٛش إنٗ عمذج أخشٖ عهٗ طٕل انعص انُمم انٕشثٙعٍ طشٚك 

 ط : يا ْٙ طشٚمح انُمم انٕشثٙ : 

 عمذج ساَفٛٛش  أخشٖ يدأسج عهٗ طٕل انعصثٌٕ  إنْٗٙ طشٚمح اَرمال انسٛال انعصثٙ فٙ انًسأس انعصثٛح انًساطح تئغًاد يهُّٛٛ يٍ عمذج ساَفٛٛش 
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 ط : عهٗ يارا ذعرًذ سشعح انُمم نهسٛال انعصثٙ ؟

 ) أٌ ٔخذ ( : ٔظٕد انغًذ انًهُٛٙ ٔسًكّ -1

 انًهُٛٙ ٔسًكّذضداد سشعح اَرمال انسٛال انعصثٙ تٕخٕد انغًذ 

 :لطش يؽٕس انعصثٌٕ  -2

 ذضداد سشعح اَرمال انسٛال انعصثٙ تضٚادج لطش انًسٕس

 انعصثٙ انرشاتك يُطمح فٙ انعصثٙ انسٛال َرمالإ 

 خهٛح عضهٛحأٔ  غذجأٔ  عصثٌٕٚرٕاصم انعصثٌٕ فٙ َٓاٚرّ يع 

 ُطمح اذصال انعصثٌٕ تانعصثٌٕ انز٘ ٚهّٛ: ْٙ ي يُطمح انرشاتك انعصثٙ

  : انعصثٙ انرشاتك يُطمح يكَٕاخ

 ْٕ انعصثٌٕ انز٘ ٚؽًم انسٛال انعصثٙ إنٗ يُطمح انرشاتك انعصثٙ:  انعصثٌٕ لثم انرشاتكٙ -1

 ذشاتكٛحؼٕٚصالخ انًٕخٕدج فٙ َٓاٚح انًسٕس عهٗ  األصساس انرشاتكٛحذسرٕ٘ 

 ( َٕس أدسُٚانٍٛ،  كٕنٍٛ األسرٛمذسًٗ انُٕالم انعصثٛح يثم )  كًٛٛائٛحعهٗ يٕاد  رشاتكٛحذؽرٕ٘ انؽٕٚصالخ ان

 عٍ يُطمح انرشاتك انعصثٙ ٚؽًم انسٛال انعصثٙ تعٛذا: ْٕ انعصثٌٕ انز٘  انعصثٌٕ تعذ انرشاتكٙ -2

 انعصثٛحيسرمثالخ خاصح تانُٕالم  لُٕاخ ؼساسح نهُٕالم انكًٛٛائٛح ذمع عهٛٓا ٚؽرٕ٘ غشاء انعصثٌٕ تعذ انرشاتكٙ عهٗ

 انعصثٌٕ تعذ انرشاتكٙ غشاءانعصثٌٕ لثم انرشاتكٙ ٔغشاء ٚفصم تٍٛ : ْٕ انغشاء انز٘  انشك انرشاتكٙ -3
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 :  انعصثٙ انرشاتك يُطمح فٙ انعصثٙ انسٛال اَرمال آنٛح 

 إنٗ انضس انرشاتكٙإنٗ  انسٛال انعصثٙ ٔصٕل ٚسثة 

 عهٗ انغشاء لثم انرشاتكٙ انًٕظٕدجٙ انسساسح نفشق اندٓذ انكٓشتائ فرػ لُٕاخ إَٚاخ انكانسٕٛو 

  ٗيٍ انسائم تٍٛ خهٕ٘ إنٗ انضس انرشاتكٙ دخٕل إَٚاخ انكانسٕٛويًا ٚؤد٘ إن 

 انُٕالم انعصثٛحتانسٕٚصالخ انرشاتكٛح انرٙ ذسٕ٘  ذشذثظ إَٚاخ انكانسٕٛو 

 انشك انرشاتكَٙس ٔذُذيط فّٛ فٛرؽشس انُالم انعصثٙ َؽٕ انغشاء لثم انرشاتكْٙزِ انسٕٚصالخ  فرُذفع ٕ 

 انغشاء تعذ انرشاتكٙذٕخذ فٙ  لُٕاخ ؼساسح نهُٕالم انكًٛٛائٛحعهٗ  يٕخٕدج ٚشذثظ انُالم انعصثٙ تًسرمثالخ خاصح 

 انًٕخثح إنٗ انغشاء تعذ انرشاتكٙ يسثثح دخٕل إَٚاخ انصٕدٕٚو 

  ْٕٔ٘فٙ ْزا انغشاء ؼانح إصانح اسرمطاب ٔاَرمال ظٓذ انفعمإنٗ زذٔز  يا ٚؤد 

 

ْٙ يٕاد كًٛٛائٛح ذعًم عهٗ َمم انسٛال انعصثٙ يٍ عصثٌٕ إنٗ آخش ٚهّٛ ٔذفشص يٍ األصساس  يا ْٙ انُٕالم انعصثٛح ؟ ط :

انرشاتكٛح انًٕخٕدج فٙ انُٓاٚاخ انعصثٛح نهعصثٌٕ لثم انرشاتكٙ نرشذثظ تمُٕاخ إَٚاخ خاصح تٓا يسثثح دخٕل إَٚاخ يٕخثح 

 ٙ إصانح االسرمطاب ٔاَرمال خٓذ انفعم فٙ انغشاء تعذ انرشاتكٙ  إنٗ انغشاء تعذ انرشاتكٙ يا ٚرسثة ف

 

 

  : ًْا تطشٚمرٍٛ  نهعصثَٕاخ انعصثٛح انُٕالم ذُثّٛ اسرًشاس يُع ٚرى 

 :  ذؽطى انُالم انعصثٙ فٙ انشك انرشاتكٙ -1

 ٙ فٙ انضس انرشاتكٙ السرخذايٓا فٙ إعادج تُاء انُالم انعصثٙ يشج أخشٖ ٚرى ذسطٛى انُالم انعصثٙ تٕاسطح إَضًٚاخ يعُٛح ثى اَرشاس َٕاذح ذسطًّ خالل انغشاء لثم انرشاتك

 عٕدج انُالم انعصثٙ إنٗ انضس انرشاتكٙ  -2

 


